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Aszódi        tükör

Május végi helyzetkép

AZ EREDMÉNYES  
FEJLESZTÉS TITKA 
Hagyó Dénes tanár úrral beszélget-
tünk gyógypedagógusi pályája el-
múlt 45 évéről és a sajátos nevelési 
igényű gyerekekről.

Cikkünk a 8. oldalon olvasható

CSENDESNAP AZ  
EGA-BAN
Hosszú idő után végre lehetőség nyílt 
arra, hogy az evangélikus gimnázium 
tanulói eltölthessenek a szabadban 
egy közösségépítő délelőttöt.

Cikkünk a 10. oldalon olvasható

A MŰVÉSZET AZ  
ÉLTETŐNK…
A Podmaniczky Alapfokú Művészeti 
Iskola növendékei és tanárai kiemel-
kedő  eredményeket értek el a területi 
és országos megmérettetéseken.

Cikkünk a 12. oldalon olvasható

Hazánk koronavírus elleni vakcinával való 
átoltottsági szintje, az 5.000.000-dik első ol-
tás beadásával, fontos mérföldkőhöz érkezett. 
Május 23-ára a teljes népesség több mint fele 
kapta meg valamelyik védettséget biztosító 
vakcinát, s ez az arány nagyságrendileg Aszód-
ra is igaz. Pünkösd vasárnapjától a korlátozá-
sokban jelentős könnyítések történtek, melyek 
leglátványosabb eleme a kötelező közterületi 
maszkviselés eltörlése. 

Abban, hogy ez a felszabadító pillanat eljöhetett, 
sokaknak volt szerepe. Elsősorban kell említe-
nem az egészségügyi dolgozókat, akik a járvány 
legsúlyosabb időszakában is erőn felüli munkát 
végeztek. Mindannyian köszönettel tartozunk 
nekik ezért, külön is kiemelve az aszódi házi-
orvosokat és asszisztenseiket, valamint a szak-
rendelő intézet munkatársait, hiszen ők voltak 
azok, akik az aszódi polgárok jelenős része szá-
mára adminisztrálták és beadták a vakcinákat. 
Ugyanígy köszönet illeti az Aszódi Járási Hiva-
tal és az Aszódi Polgármesteri Hivatal munka-
társait, akik a szervezésben vállaltak pluszfel-
adatokat. De minden erőfeszítésünk hiábavaló 

lett volna azok nélkül, akik személyes dönté-
sükkel, azaz az oltás beadatásával járultak hozzá 
ezen fontos mérföldkő eléréséhez! 
Ezt a szép részeredményt tehát összefogással ér-
tük el, így közös a siker is!
A cikk írásának pillanatában látható eredmé-
nyek szerint, most közelítjük meg a kritikus 
pontot, a 2/3-os arányszámot. Ezt kellene va-
lami módon átlépjük, hogy reménykedhes-
sünk a nyájimmunitást jelentő 80% elérésében. 
Véleményem szerint, ez lesz a döntő mozzanat 
abban, hogy biztosan megelőzzük a negyedik 
hullám kialakulását. Arra kérek mindenkit, 
aki már meghozta az oltással egyetértő dönté-
sét, hogy foglaljon időpontot akár a központi, 
akár az önkormányzati rendszerben és oltassa 
be magát mihamarabb! Azért is fontos mind-
ez, mert egyelőre úgy tűnik, hogy bizonyos 
lehetőségektől elesnek azok, akik nem rendel-
keznek védettségi igazolvánnyal. Nemcsak a 
külföldi utazások egy része tartozik ide, hanem 
a jelenlegi szabályozás szerint az 500 főnél na-
gyobb rendezvények látogatása is. Nyáron több 
olyan rendezvényünk is lesz, melyek átléphetik 
ezt a létszámhatárt, köztük a szabadtéri közös  
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FFP2-ES MASZKOK AZ ÉRETTSÉGIZŐKNEK
Az érettségi vizsgák zökkenőmentes lebonyolítása érdekében Aszód Város Önkormányzata és a Şişecam Automotive Hungary Kft. 
(korábban Richard Fritz Kft.) 650-650 db FFP2-es maszkot ajánlott fel a két aszódi gimnáziumnak. A maszkok átadására április 26-án 
került sor, az önkormányzat részéről Dr. Pénzes Tiborc Szabolcs polgármester és dr. Lukács Adrienn jegyző, a Şişecam Automotive 
Hungary Kft. képviseletében Nagy Ákos ügyvezető igazgató részvételével. Veizer Valéria az evangélikus gimnázium intézményveze-
tője és Holló Krisztina a Petőfi gimnázium intézményvezetője örömmel fogadta a felajánlást, amelynek köszönhetően minden érettsé-
giző diák és vizsgáztatásban résztvevő tanár számára biztosítani tudták a megfelelő egészségvédelmi feltételeket. 

filmnézés, a Piknik Mozi és az augusztus 
20-22-i háromnapos eseménysorozat, ahol 
várhatóan fellép Szalóki Ági, a Hot Jazz 
Band, a USNK, a Blahalouisiana, valamint 
a Csík Zenekar. 

A programok szervezésekor gondoltunk 
az édesanyákra és gyermekekre is, akik 
ugyancsak elszenvedői voltak a járvány já-
rulékos hatásainak. A Gyermeknapot, ab-
ban a formában, ahogyan azt már második 
éve szeretnénk, még mindig nem tudjuk 
megtartani, azonban minden rendezvé-
nyünkön lesz kimondottan gyerekeknek 
szánt program, ezzel is feledtetve a bezárt-
ság okozta rossz emlékeket. Azt hiszem, 
hogy minden nevelési-oktatási intézmény 
nevében mondhatom, hogy a szülők és a 
gyermekek is remekül helytálltak ebben 
a szokatlan és hosszúra nyúlt helyzetben, 
úgyhogy valóban indokolt a kikapcsolódá-
si lehetőségek megteremtése.

Teljesítették az online oktatás kihívásait 
a pedagógusok is, akiket hagyományo-

san a június első vasárnapjára eső peda-
gógusnapon köszöntünk. Ők sem voltak 
könnyű helyzetben, hiszen a felsőoktatás 
sem készít fel a távoktatás tartós lehető-
ségére, így mindenkinek magának kellett 
módszertanilag kitalálnia és technikailag 
megoldania saját tárgyainak oktatását. S, 
ha nem is ment ez mindenkinek könnyen, 
elvitathatatlan minden tanár igyekezete és 
szándéka a lehető legmagasabb színvonalú 
ismeretátadásra. Mindannyian megköny-
nyebbültünk akkor, amikor véget ért ez az 
állapot, s amellett, hogy megköszönöm az 
oktatás résztvevőinek áldozatos munkáját, 
jó pihenést és erőgyűjtést is kívánok szá-
mukra a vakációra.

A járvány az önkormányzat életére is ko-
moly hatást gyakorolt, elsősorban gazda-
sági-pénzügyi területen. Tavaly tavasszal 
még nem tudtuk, hogy pontosan miféle 
kihívásokkal állunk szemben, de biztosak 
voltunk abban, hogy a járvány közvetett 
hatásai visszavetik a gazdaságot és beszű-
kítik vagy akár teljesen ellehetetlenítik az 

önkormányzat működését. Éppen ezért 
nadrágszíjhúzásra tettem javaslatot, mely-
nek lényege az volt, hogy a kötelező fel-
adatellátás megszokott biztosítása mellett, 
fogjuk vissza a kiadásainkat. Az előrelátást 
beigazolták a későbbi történések, hiszen 
nemcsak a vállalkozások többségének ár-
bevétele esett vissza, hanem korábban az 
önkormányzat bevételeit gyarapító adó-
bevételek is kiestek a büdzséből. A 2020-
as év zárszámadásából kiderül, hogy a célt 
sikerült teljesítenünk, hiszen a mérlegünk 
közel 400 millió Ft-tal több bevételt, mint 
kiadást mutat. Idén hasonlóképpen tervez-
tünk, hiszen az iparűzési adóbevételkiesés 
– várhatóan teljes összegének – kompen-
zációjával, egyáltalán nem számoltunk a 
költségvetésünkben. Ez a fajta felelősség-
teljes takarékosság teljes mértékben in-
dokolt a gazdaságnak legalább a 2019-es 
szintre való helyrebillenéséig.

Dr. Pénzes Tiborc Szabolcs
polgármester
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Tisztelt Lakosok! 

Tájékoztatom Önöket, hogy 
az Aszódi Polgármesteri Hi-
vatalban a veszélyhelyzet mi-
att 2020 novemberétől szüne-
telő személyes ügyfélfogadást 
2021. május 3-án újra megnyi-
tottuk. Amennyiben az ügy-
intézéshez nem szükséges a 
személyes megjelenés, termé-
szetesen továbbra is használ-
hatók az írásbeli kapcsolat-
tartás módozatai: a postai út, 
ügyfélkapus regisztrációval 
rendelkező lakosok részére az 
elektronikus kapcsolattartási 
rendszer, valamint a Hivatal 
földszintjén elhelyezett gyűjtő 
láda. A Hivatal munkatársai 
telefonon is lakosság rendel-
kezésére állnak.

az aszódi polgármesteri 
hivatal ügyfélfogadása: 

hétfő: 800 - 1200 
 1230 - 1600

kedd:                    zárva
szerda: 800 - 1200 
 1230 - 1600

csütörtök:            zárva
péntek: 800 - 1200 
 

Az áprilisi szám megjelenése 
óta a polgármester úr – a ve-
szélyhelyzetben gyakorolva a 
képviselő-testület feladat és 
hatáskörét – két témában ho-
zott döntést. 

Szakácsné Dr. Fischl Anna 
Tuovi doktornő azzal a ké-
réssel kereste meg az Ön-
kormányzatot, hogy a 2017. 
március 29-én aláírt feladat- 
ellátási szerződés 5. pontjá-
ban szereplő „A háziorvosok 
rendelési idejének meghatá-
rozása:” 5.1. alcímét a Felek 
közös megegyezéssel módo-
sítsák. 
Indokként azt jelölte meg, 
hogy a jelenleg 15 órás ren-
delési idejét 20 órára kell fele-
melnie a jogszabályváltozások 
következtében. A Doktornő a 
döntés soronkívüliségét kérte, 
mert 2021. május 1-jétől már 

az új rendelési időben szerette 
volna működtetni a praxist, 
továbbá kérte, hogy a 20 óra 
konkrétan legyen rögzítve a 
szerződésben az alábbi rende-
lési időre elosztva: 

betegrendelés:

hétfő:  730 - 1130

kedd:  1200 - 1500

szerda:  1200 - 1500 
csütörtök:  730 - 1030

péntek:  730 - 1030 

prevenciós rendelés / 
csecsemő – tanácsadás: 
szerda:  800 – 1200

Aszód belterületén az 523 
helyrajzi számon, természet-
ben a 2170 Aszód, Szőlő utca 
11. szám alatt helyezkedik el 
a Micsinay-kúria, melynek 
helyi védelem alá helyezése 
hivatalból indult alpolgár-
mester úr kezdeményezésére. 
Aszód Város Képviselő-testü-
letének a településkép védel-
méről szóló 3/2018. (II. 23.) 
önkormányzati rendelete ren-
delkezik a helyi védelem alá 
helyezés céljáról és feladatáról. 
A helyi védelem célja Aszód 
településképe és történelme 
szempontjából meghatározó 
építészeti örökség kiemelkedő 
értékű elemeinek védelme, a 
jellegzetes karakterének a jövő 
nemzedéke számára történő 
megóvása. A helyi védelem 
alatt álló építészeti örökség  
a nemzeti közös kulturális 
kincs része, ezért fenntartása, 
védelmével összhangban lévő 
használata és bemutatása köz- 
érdek. 

Az előterjesztés mellékletét 
képző értékvizsgálat egyértel-
műen igazolja a helyi védetté 
nyilvánítás indokát. A kúria és 
a család történetét, valamint a 
védelem alá helyezés kapcsán 
elkészült értékvizsgálat anya-
gát a honlapon olvashatják az 
érdeklődők. 
(https://aszod.hu/archivum/ 
ulesek/testuleti-ules/2021/5/) 

A május számomra a tavasz 
egyik legszebb hónapja, de saj-
nos az idei május nem váltotta 
be a hozzá fűzött reményei-
met, hiszen szokatlanul hideg 
és csapadékos volt. Az utóbbi 
miatt kiemelt figyelmet kell 
fordítani a vízelveztő árkok, 
átereszek tisztítására, karban-
tartására. A közúti közlekedés-
ről szóló 1988. évi I. törvény 
végrehajtásáról szóló 30/1988. 
(IV. 21.) MT rendelet 33. § (1) 
bekezdésében foglaltak szerint 
a közút mellett fekvő ingatlan 
tulajdonosa köteles gondos-
kodni arról, hogy az ingatlan-
ról a közútra vagy az árokba 
hordalék ne kerülhessen. Bel-
víz gondok elkerülése érde-
kében is fontos a vízelvezetők 
tisztántartása, ami az ingatlan 
előtt az ingatlantulajdonosok/
ingatlanhasználók feladata. 
A jelentős mennyiségű csa-
padék esetén kialakulhatnak 
belvizes elöntések, így fontos, 
hogy a szabad vízlefolyás az 
árkokban biztosított legyen. 
Az árokrendszerek csak akkor 
képesek hatékonyan a vizet el-
vezetni, ha karbantartásuk és 
tisztításuk folyamatos. A víz-
károk megelőzése érdekében 
különös gondot kell fordítani 
a vízelvezető árkok, átereszek 
meglétére, tisztítására és kar-
bantartására. A hatékony víz- 
elvezetés mindannyiunk érde-
ke, így kérem, hogy különös 
figyelmet fordítsanak az árkok 
tisztántartására. 

Együttműködésüket köszönöm!
Lukács Adrienn jegyző

https://aszod.hu/archivum/ulesek/testuleti-ules/2021/5/
https://aszod.hu/archivum/ulesek/testuleti-ules/2021/5/
https://aszod.hu/archivum/ulesek/testuleti-ules/2021/5/
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BEPILLANTÁS AZ ESETMENEDZSEREK MUNKÁJÁBA

GYERMEKVÉDELEM A GYAKORLATBAN

Az Aszódi Tükör májusi számában be-
mutatkoztak a Kistérségi Gondozási Köz-
pont, Család és Gyermekjóléti Központ 
óvodai, iskolai szociális segítői. Ígéretünk-
höz híven a folytatásban megismerkedhet-
nek a Család és Gyermekjóléti Központ 
esetmenedzsereinek munkájával.

Amikor a gyermekvédelem fogalmával ta-
lálkozunk, mindig valami szörnyű gyer-
meki sors sejlik fel mindenkiben, amely-
ben a szakemberek gyerekeket szakítanak 
el családjaiktól, vagy éppen súlyos családi 
konfliktusokat kezelnek.
 A szociális munkások azért tevékenyked-
nek, hogy segíthessenek azoknak a gye-
rekeknek és családjaiknak, akik életében 
olyan nehézségek,  szociális, leküzdhe-
tetlennek látszó problémák, akadályok je-
lentkeznek, amelyek veszélyeztetik a gyer-
mekek egészséges nevelkedését. 

A gyermekvédelmi rendszerben 2016-ban 
történt egy szerkezeti átalakulás, amely 
lehetővé teszi azt, hogy a család a problé-
ma súlyosságának megfelelően kapcsolód-
jon be a gyermekvédelmi rendszerbe.  A 
családsegítő és a család a közös munkát 
először a helyi településen megtalálható 
Család és Gyermekjóléti Szolgálat keretei 
között indítja. Az alapellátásban tevékeny-
kedő családsegítő munkáját meghatározza 
az a szülői döntés, amely a segítség elfo-
gadásán alapszik, így a családsegítő által 
megfogalmazott problémákra fókuszáló 
segítő munkában a kliens motiváltan, ak-
tívan részt vesz. 
Mi történik, ha a szülő elutasító, eset-
leg drog, alkohol vagy egyéb függőséggel 
küzd? A gyerekek igazolatlan iskolai hi-
ányzásai meghaladják az 50 órát? A család 
lakhatása kilátástalanná válik? A gyermek 
egészséges testi, lelki, értelmi, érzelmi, er-
kölcsi fejlődését veszélyeztetik? Ha a csa-
ládsegítő minden próbálkozása ellenére 
sem tud pozitív változást elérni egy család 
életében?
Ebben az esetben a család további támo-
gatását a szakemberek – jelzőrendszeri 
tagok – bevonásával a Család és Gyer-
mekjóléti Központ esetmenedzsere koor-
dinálja védelembe vétel keretében, eddig 
nem használt erőforrások, szolgáltatások 
bevonásával. A folyamat részévé válik a 
gyámhivatal, mint hatóság. Feladata, hogy 
az esetmunkát gyermekvédelmi szakem-
berek beszámolója alapján meghatározott 
időközönként értékelje és megfelelő ható-
sági intézkedést hozzon. Amennyiben a 
problémák megoldódtak, az ügy lezárásra 
kerül, ellenkező esetben további egy évvel 
meghosszabbodik a gondozás.
Nagyon indokolt esetben, súlyos veszé-
lyeztetés esetén más gyermekvédelmi 
intézkedésre kerülhet sor. Hétköznapi 

nyelven megfogalmazva, ki kell emelni a 
gyermeket a vér szerinti családjából ne-
velésbe vételre, vagy azonnali intézkedés 
esetén, ideiglenes hatályú elhelyezésre 
javaslatot tenni a gyámhivatal felé. Ezt 
minden szociális munkás szeretné elke-
rülni, azonban ezt a feladatot is a gyermek 
érdekében tesszük, úgy, hogy azt már egy 
hosszabb gondozási folyamat előzte meg, 
minden szükséges, a gyermeket szolgáló 
lépést megtéve.
Mi esetmenedzserek tehát a családsegí-
tőkkel (és egyéb szakemberekkel) szo-
rosan együttműködve, egymást segítve 
dolgozunk közösen, a gyermekvédelmi 
szempontból “nehéz” eseteken, és koor-
dináljuk az ügybe bevont személyeket, 
felügyeljük a vállalt feladatok megvalósu-
lásának folyamatát.
Óriási felelősségünk van abban, hogy 
a bajba jutott, halmozottan problémás 
emberek érdekeit képviseljük. Ehhez az 
empátia, szelídség, türelem és kreativitás 
nélkülözhetetlen, de szükség van kellő ha-
tározottságra is, hiszen számtalan konflik-
tust kell vállalni a családokkal, esetenként 
a hatóságokkal, intézményekkel.

Hisszük, hogy legfontosabb feladatunk a 
különböző társadalmi csoportok között 
tátongó szakadékok fölött átívelő hidak 
építése, valamint olyan társadalmi feltéte-
lek megteremtése, melyek lehetővé teszik a 
nagyobb jólét elérését.
A következő számban a Család és Gyer-
mekjóléti Szolgálat családsegítő munka-
társai mutatkoznak be.

A Kistérségi Gondozási Központ 
esetmenedzserei nevében

Gyebnár Tímea
szakmai vezető

TÁJÉKOZTATÓ AZ AKTUÁLIS HULLADÉKGYŰJTÉSI RENDRŐL

A hulladékgyűjtési naptár a Zöld Híd honlapján is megtekinthető: www.zoldhid.hu/kozszolgaltatas/ 
hulladekgyujtesi-naptarak

KOMMUNÁLIS

június 3., 10., 17., 24.  csütörtök
július 1., 8., 15., 22., 29. csütörtök
augusztus 5., 12., 19., 26. csütörtök

SZELEKTÍV

június 10., 24. csütörtök
július 8., 22. csütörtök
augusztus 5., 19. csütörtök

ZÖLD

június 17. csütörtök
július 8., 29. csütörtök
augusztus 19. csütörtök
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Újra együtt  
a Napsugár Óvodában...
Nagy örömünkre áprilisban visszatérhettünk megszokott óvodai 
életünkhöz. Az elmúlt hetekben sok-sok programot igyekeztünk 
megvalósítani apróságaink részére. A Föld napja alkalmából a 
gyerekek által hozott virágokat elültetve szépítettük udvarunkat 
és óvodánk ablakait. A májusfa-állítás sem maradhatott el, bár 
sajnos idén sem tudtunk látogatókat fogadni és nyílt napot szer-
vezni a leendő óvodások részére. Minden csoport színes szalagos 
bokrétával díszítette fel a kiszemelt fát az udvaron és leveles kapu 
alatt átbújva tavaszi énekekkel jártuk körbe az udvart.
     Május második hetében került megrendezésre a hagyományos 
tavaszi Napsugár-hét. Az óvoda dolgozói remek programokkal 
készültek a gyerekeknek: a már hagyománnyá vált kidobós baj-
nokságon a nagyobbak mérhették össze ügyességüket, a kiseb-
beket pedig az udvaron megrendezett zoknicsata várta hétfőn 
és szerdán. A keddi nap a sportversenyek napja volt, szerencsére 
napsütéses nap virradt ránk. A gyerekek kipróbálhatták magu-
kat magas- és távolugrásban, célbadobásban, kapurarúgásban, 
de voltak vicces ügyességi feladatok és járműves akadálypálya 
is. Itt jó hasznát vettük egy korábbi pályázaton nyert sportesz-
közeinknek. Csütörtökön a Só című bábelőadást nézhettük meg 
az óvodapedagógusok előadásában, valamint Anita és Kata néni 
Egyszer egy királyfi című daljátéka aratott nagy sikert. Sajnos a 
péntekre tervezett hátizsákos kirándulást elmosta a rossz idő, de 
helyette mozidélelőttöt tartottak a csoportok.
     Óvodánkban a gyerekek birtokba vehettek két új udvari egyen-
súlyozó játékot, amelyeket az Alapítvány az Aszódi Óvodásokért 
számlájára érkezett 1% SZJA felajánlásokból, a 2020-as Jótékony-
sági bálon befolyt összegből és a Rápolty család adományából si-
került megvásárolnunk. Ezúton is köszönünk minden felajánlást 
és segítséget, amellyel óvodánkat támogatták.

Karácsonyné Izeli Zsuzsanna

Hírek a Szivárvány óvodából
Az elmúlt időszak nehézségeit leküzdve, újra gyerekzsivajtól 
hangos az óvodánk. A bezárás alatt, az ügyeleti időszakban le-
hetőségünk adódott ,,kis otthonunk” szépítésére, esztétikus fal-
dekorációkkal várva az újranyitást. Ezen időszak lehetőségét ki-
használva, a PPG Trilak nyereményjátékán nyert festékekből egy 
csoportszobát a hozzá tartozó öltözővel, mosdóval együtt sikerült 
kifesteni. Ezúton szeretnénk köszönetet mondani Majoros Péter 
és Majoros Tamás, vállalkozó szülők áldozatos munkájáért, akik 
időt és energiát nem kímélve felajánlották, hogy a Maci csoportot 
széppé varázsolják. Köszönjük segítőkész munkájukat!
Nagy öröm érte a Szivárvány Óvodába járó gyermekeket, hála 
azoknak, akik a tavalyi évben adójuk 1%-át felajánlották az 
Aszódi Óvodásokért Alapítványunk számlájára.
     A befolyt összeg: 105.000 Ft, melyet a gyermekek mozgásos 
eszköztárának felújítására tudtunk fordítani. Lábbal hajtha-
tó járművekkel gazdagítottuk udvari játéktárunkat, melyeket 
boldogan vettek birtokukba a csemeték. Sikerült vásárolni egy 
függőhintát is a gyermekek mozgáskoordinációjának fejlesztése 
érdekében, továbbá a tornaszerek esztétikus tárolására szolgáló 
karika- és labdagyűjtő táskákat.
Köszönjük, hogy adójuk 1%-át felajánlották óvodánknak,  
számítunk a jövőben is támogatásukra!
     Tavaszi jeles napjaink, hagyományainkhoz híven, a megszo-
kottól kissé eltérően, de megrendezésre kerültek. Köszöntöttük az 
édesanyákat, nagy izgalommal készültünk a gyerekekkel, ajándé-
kokkal, versekkel, dalokkal. Online formában tekinthették meg a 
szülők a meglepetés Anyák napi műsorokat. A meghittség vará-
zsa nem maradt el, a visszajelzések alapján így is örömet tudtunk 
szerezni számukra. 
     A Föld napja alkalmából, mely szintén hagyományőrző progra-
munk, a szorgos gyermekkezekkel szépítettük óvodánk udvarát. 
A gyerekekkel közösen ültettük el a szebbnél szebb virágokat. Kö-
szönjük a szülőknek, hogy támogatták ezen eseményünk sikeres 
megvalósítását is.

Lukácskóné Nagy Krisztina
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Nehogy valaki félreértse, ebben a rövid írásban nem valami pajzán 
történetről, nem is valami bor panamáról, és még véletlenül sem 
a helytelenül raktározott és megromlott élelmiszerekről, hanem a 
múzeumi munkáról számolunk be.
Városunk vezetése célul tűzte ki, hogy visszaszerzi a Petőfi Múze-
um nevét, a területi múzeumi besorolást és arra a rangra emeli az 
intézményt, amit az 2007-ig, a területi státus elvételéig betöltött a 
Galga-völgyében. A célkitűzés egyben kijelölte az idei év munká-
jának fősodrát.
Első lépésként Hajdú Zsófia Csenge igazgatónő és Asztalos Tamás 
az AIKI munkatársa januárban az Emberi Erőforrások Miniszté-
riuma Múzeumi Főosztályán tájékozódott, hogy milyen kritériu-
moknak kell megfelelnie egy muzeális intézménynek ahhoz, hogy 
területi múzeummá váljék.  A helyzet több mint ígéretes, ugyanis 
az intézményben a követelményeknek megfelelően van állandó ki-
állítás, időszaki kiállító tér, restaurátor műhely, előadótér, foglal-
koztató tér, bejöveteli raktár, szakági raktár, könyvtár, megfelelő 
számú munkaszoba és az éves nyitva tartási idő lényegesen több 
a szükségesnél.
A visszaminősítést, s az azt követő leépítést megelőzően a Petőfi 
Múzeum a Galga-völgye 19 településén végezte a Működési En-
gedélyben foglalt három szakág – régészet, néprajz, történet – mi-
nisztérium által előírt múzeumi tevékenységét. Akkor az igazgató 
főmuzeológus mellett régész főmuzeológus, etnográfus főmuzeo-
lógus, történész muzeológus, restaurátorművész, gyűjteményke-
zelő, gazdasági ügyintéző, több teremőr és takarító, egy 11 tagú 
csapat munkálkodott az intézményben. 
Jelenleg a régészeti szakág lezárt. Ez azt jelenti, hogy a muzeális in-
tézmény nem végezheti régészeti tárgyak gyűjtését, nem végezhet 
semmiféle régészeti tevékenységet, azt az illetékes Ferenczy Mú-
zeum végzi. Ennek következtében az Aszódon és a nevezett többi 
18 településen előkerült régészeti leletek a szentendrei múzeum 
leltárába, raktáraiba kerülnek. Jelenleg a muzeális gyűjtemény-
ben két főmuzeológus, egy gyűjteménykezelő, s az intézményben 
megosztott munkarendben dolgozó intézményi kommunikátor és 
teremőr végez munkát. Ők öten látják el hétvégenként a teremőri 
szolgálatot is.
Ahhoz, hogy az intézmény területi múzeummá váljék, régész kol-
léga alkalmazása szükséges. Ekkor megnyithatóvá válik a régészeti 
gyűjtemény, s folytatódhat a munka. A Petőfi Múzeum neolitikus 
anyaga nemzetközi hírű, ami önmagában is múzeumi rangot ér-
demelne, s akkor még nem említettük meg a Galga-völgyi telepü-
lésekről származó teljes körű viseleti gyűjteményt és több unikális 
gyűjteményi egységet.
Miután a Minisztérium tudomást szerzett szándékunkról, a fo-
lyamatot segítendő egy felkészítő vizsgálatot rendelt el, amelyet 
május 7-én a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum 
igazgatója Dr. Török Róbert vezetett munkatársával a Matrica 
Múzeum korábbi igazgatójával Dr. Vicze Magdolnával.
Az év első negyedévének munkáját meghatározta a vizsgálatra 
való felkészülés. Az elmúlt több mint tíz esztendőben a múzeu-
mi munkát harmadannyian végezték, mint azelőtt, s a Múzeum, 
finoman fogalmazva, nem tartozott városunk egykori vezetése 
szemében a legtámogatottabb intézmények közé. Röviden, volt te-
endő, amit a múzeumok legnagyobb problémája, a helyhiány csak 
fokozott.
A munkánkat két szempont mentén végeztük. Egyrészt szisztema-
tizáltuk a dolgokat, másrészt átcsoportosítással, ami lényegében 
pakolást jelent, helyet szabadítottunk fel. Egy helyen összponto-

sítottuk az irodaszereket, az installációs anyagokat, mint posz-
tamensek, üvegek, egyéb kiállítási anyagok, ezzel párhuzamosan 
megváltunk a fölösleges tárgyaktól, hangsúlyozzuk, amelyek nem 
múzeumi tárgyak. A Városüzemeltetés munkatársai segítségével 
tizennégy szekrényt átszállítottunk a Javítóintézetben lévő raktá-
runkba. Itt ragadjuk meg az alkalmat, és köszönetet mondunk a 
Javítóintézet igazgatóságának, hogy segítik megoldani raktározási 
gondjainkat! Köszönjük!
Az elszállított szekrények helyén dexion-salgó elemekből polc-
rendszert építettünk, amely terület jelenleg elegendő a műtárgya-
ink szabályszerű elhelyezésére. Raktárainkban az előírtak szerint 
savmentes dobozokban őrizzük a tárgyakat. Az eligazodást a pon-
tosan vezetett leltárkönyvek alapján a doboz- és polcleltárak segí-
tik, amelyeket a kollégák naprakészen vezetnek.
Mindezeket azért merjük ilyen magabiztosan megfogalmazni, 
mert a vizsgálatot végzők komoly dicséretben részesítették mind 
a kiállítást, mind a raktárakat és feldolgozó helyiségeket, mind 
pedig az épületek környezetét jellemző rendet, kiemelten pedig a 
munkát végző kollektívát.
Sokak számára valószínűleg úgy tűnt fel, hogy a Múzeumban nem 
történik semmi, hiszen a járvány miatt, már hosszú hónapok óta 
zárva tartott az intézmény. Mi is a májusi újrakezdéskor nyitottuk 
meg a látogatók előtt a kiállítást.
A vizsgálatra történő felkészülés másik aspektusát a technikai fel-
készülés jelentette. Egyrészt belső munkatársi erővel rendbe tettük 
a számítógépparkot, telefonvonalat építettünk ki a Múzeum épü-
letébe, megtettük a szükséges lépéseket ahhoz, hogy mindennek 
megfelelően működtessük a múzeumi boltot, amelynek készletét, 
a saját kiadványainkon túl, fokozatosan szeretnénk bővíteni. Köz-
ben megalkottuk az intézményi honlapot, amelynek egyik része-
ként a Múzeum jelenik meg. Előfizettünk az Arcanum Digitális 
Tudománytárra, így a kollégák folyamatosan egy tervszerű hely-
történeti anyaggyűjtést végeznek. 
A legnagyobb előrelépésnek mégis a Múzeumi Füzetek 56 illetve a 
Galga Menti Műhely 10 kötetének digitalizálását tartjuk. Az AIKI 
munkatársai egy-egy kötetet lapra bontottak, és oldalanként be- 
szkennelték a mintegy 12.000 oldalt. A Digitális Tárban a köte-
tekből a szöveg kiemelhető, keresőszóval kereshető, ami a kutatók 
számára óriási könnyebbséget jelent, de a csupán érdeklődésből ol-
vasgatók is haszonnal forgathatják ezen virtuális könyvek lapjait.
A munka nem áll meg, hiszen intézményünk honlapján hetente 
jelennek meg érdekes írások, amelyek vagy valamilyen ünnephez, 
vagy a múzeum egyik másik különleges műtárgyához, vagy vá-
rosunk történelmének jeles személyiségéhez kapcsolódnak. Min-
den érdeklődőt várunk a kulturaaszod.hu weblapon! Megtalál-
hatók vagyunk a jobboldali menüsoron: Múzeum, Digitális Tár,  
A hónap műtárgya.
Gyűjtőmunkánk is folyamatos. Épp az elmúlt napokban szállí-
tottunk a Múzeumba a Varga-Chugyik család és Nagy Erzsébet 
által felajánlott igen értékes hagyatékot. Szintén megragadjuk az 
alkalmat és köszönetet mondunk minden felajánlónak, aki az idei 
évben eddig ajándékával gazdagította városunk múzeumának 
a gyűjteményét. Köszönjük értékes adományait ifjabb Kapuvári 
Tibornak, Mavi-Kovács Hajnának, Chugyik Évának, Nagy Erzsé-
betnek, Pethő Zoltánnak és Huszár Lászlónak.

Tisztelettel az AIKI Petőfi Közérdekű Muzeális Gyűjtemény és  
Kiállítóhely munkatársai: Harkai Béláné, Dvorszki Gyöngyi,  
Mészáros Attila, Klamár Balázs, Asztalos Tamás

MI TÖRTÉNIK A RAKTÁRBAN?
BESZÁMOLÓ A MÚZEUMI HÁTTÉRMUNKÁKRÓL



JÚNIUS  
SZENT IVÁN HAVA – NYÁRELŐ HAVA – 
NAPISTEN HAVA
A hónap névadója Juno, a római mitológia szerint a gyermekáldás és házasélet 
istennője, a nők védelmezője, Jupiter felesége.
Június az első nyári hónap, mely - átlagosan – a Kárpát-medencében a legtöbb 
csapadékkal öntözi a földet. Június 8-a Medárd napja: a népi jóslat szerint, ha e 
napon esik az eső, akkor negyven napon át esni fog. Június 12-e János napja - a 
népnyelv szerint: János előtt kérjük az esőt - utána már kéretlenül jön.
Csillagászati szempontból a nyár 21-én kezdődik: e napon legrövidebb az  
éjszaka és leghosszabb a nappal.
24-e Szent Iván, vagyis Keresztelő Szent János – aki a Világosság eljöveteléről 
tanúskodik - nevéhez kötődik már az V. századtól kezdve (Ioannes, régi ma-
gyar nevén Joános, Ivános).
Június 23-áról 24-ére virradó éjszaka Szent Iván éjjele.
Ősi pogány szokás a napforduló idején az éjszakai tűzgyújtás, melynek célja 
ünnepelni és megőrizni a fényt: a világosság, jóság, az egészség és az élet győ-
zelme áll a sötétség, romlás, csapás és elmúlás felett. Számos helyen szokás e 
tűz átugrása, mely a néphit szerint szerencsét hoz; ha párok ugranak át felette, 
együtt maradnak.
Ezen éjszakán játszódik William Shakespeare Szentivánéji álom című vígjá-
téka is, mely 1863-ban jelent meg magyar nyelven, Arany János fordításában.

Városunkban a Szent Iván éji tűzugrás hagyományosan a Múzeumok Éjszaká-
ján felelevenített népszokás.

Könyvtári ajánló
Dr. Varga Kálmán: A gödöllői kastély századai
Idén áprilisban jelent meg Dr. Varga Kálmán  
történész könyve, mely 460 oldalon, 240 forrásér-
tékű képpel foglalja össze a barokk műemlékegyüttes 
történetét. A mű első része a kastély építéstörténetére  
fókuszál, mely által bepillantást nyerhetünk a barokk 
és a magyarországi kastélyépítészetbe. Megismerhetjük 
a tervező, építész Mayerhoffer András életét, munkás- 
ságát, valamint az építések, bővítések, szakaszait a  
Grassalkovichok, a királyi korszak és Horthy kormány-
zósága idejéből, majd feltárulnak a háború utáni pusztulás, illetve a felújítás, 
helyreállítás évei. A kötet második része a kastélyi életet, szokásait, minden-
napjait mutatja be az egyes korszakok jellemzői alapján. 
A függelékben megtaláljuk a Grassalkovich család genealógiáját, a könyv utolsó 
részében pedig rövid összefoglalást olvashatunk angol és német nyelven.

Paulo Coelho:  Az íjász
Az alkimista világhírű szerzőjének megkapó története. 
Tetsuya, a hajdan kimagasló tehetségű íjász már rég 
visszavonultan él, amikor felkeresi egy fiatalember.  
Az ifjú erős, elszánt, tehetséges - tudja, hogyan kell 
bánni az íjjal. De még sokat kell tanulnia a lélek  
harmóniájáról. Bölcs tanításai, egyszerű, mégis magvas 
gondolatai tették Paulo Coelhót világszerte népszerűvé. 
Meglátása szerint a szorgalom, a szenvedély és a  
képesség, hogy eltérhessünk a megszokottól, mindig 
meghozza gyümölcsét: egy termékeny és emlékezetre 
méltó életet.

Benkó Norbert segédkönyvtáros
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Ebben az évben  
ünnepeljük

Fjodor Mihajlovics 
DOSZTOJEVSZKIJ

születésének  
200. 

évfordulóját.
Ez alkalomból a Hamvas Béla Pest  
Megyei Könyvtár készített egy 
kiállítást, amely az író életének 
fontosabb eseményeit, hitvallását, 
korát, néhány művét mutatja meg.
Különlegességek az egyes tablókon  
elhelyezett interaktív QR-kódok,  
amelyek leolvasásával Dosztojevszkij 
művei szólalnak meg rádiójátékként, 
hangoskönyvként, filmeket nézhe-
tünk segítségükkel, vagy korának 
zeneműveit ismerhetjük meg.

A vándorkiállítás megtekinthető:
2021. június 18. - 2021 július 11. 

Aszódon a könyvtárban,  
nyitvatartási időben.
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„MICSODA BOLDOGSÁG AZ, JÓNAK LENNI.  A VILÁGON EZ A LEGTISZTÁBB, LEGVALÓDIBB ÖRÖM.”       (Krúdy Gyula)

SZERETETTEL LEDÖNTHETŐK AZ AKADÁLYOK

A valódi pedagógus példakép, akinek személye egy életre meg-
határozó lehet a tanítványai számára. Sok esetben azonban 
még ennél is több, valaki, aki bízik abban, akiben senki más, va-
laki, aki eredményeket ér el ott, ahol már mindenki feladná. Hi-
szen az iskolai faliújság büszkén hirdeti a versenyeken kiválóan 
teljesítő tanulók eredményeit, de ki beszél azokról a gyerekekről, 
akiknek az is hatalmas teljesítmény, ha képesek megtanulni ol-
vasni és írni, netán beszélni?  A halmozottan hátrányos hely-
zetű, rossz családi háttérrel rendelkező vagy éppen fogyatékkal 
élő, sajátos nevelési igényű gyerekek oktatása nem tartozik a 
legnépszerűbb foglalkozások közé, Hagyó Dénes, a Csengey 
Gusztáv Általános Iskola tavaly nyugdíjba vonult gyógypedagó-
gusa 45 évvel ezelőtt mégis ezt a feladatot vállalta magára. Az 
iskola SNI osztályának tanáraként olyan kivételes sikereket ért 
el a gyerekeknél, hogy munkásságának híre messzire eljutott, és 
az évek során többen felkeresték, hogy árulja el különleges mód-
szerének a titkát. Ő ezt szívesen meg is tette volna, csakhogy ez a 
titok nem tanítható, tudományos meghatározással nem körvo-
nalazható, mert ez nem más, mint a szeretet. Pontosan ez az a 
tényező, amikor már nem szakmáról, hanem hivatásról beszé-
lünk, amikor a diák már nem csak egy szám a statisztikában, 
hanem egyedi adottságokkal rendelkező valóságos gyerek, aki-
nek a megfelelő segítséggel esélye lehet egy jobb jövőre, teljesebb 
életre.  Hagyó Dénessel ennek a nem mindennapi hivatásnak a 
kihívásairól beszélgettünk, és arról, mi táplálja azt a titokzatos 
erőt, ami kitartást ad a nehéz időszakokban is.

A pályaválasztás sokszor hosszas vívódással járó folyamat, 
hiszen nehéz minden tapasztalat nélkül eldönteni, hogy mivel 
szeretnénk foglalkozni életünk során. Hogyan találtál rá erre 
a hivatásra?
Esetemben inkább a hivatás talált rám, hiszen kezdetben egészen 
más irányba indultam. Érettségi után elektronikai műszerésznek 
tanultam két évig, de ahogy egyre inkább átláttam a szakmát, 
nem igazán éreztem a magaménak, ezért úgy döntöttem, hogy 
továbblépek és jelentkeztem az egri tanárképző főiskolára, ahová 
egyből fel is vettek. Bár a felvételi eredményem alapján nappali 
tagozatra javasoltak, mégis levelezőn végeztem el egy évet, mert 
szükségem volt a tanulás mellett a munkára is, hogy pénzt tudjak 
keresni. Ekkor már képesítés nélküli pedagógusként dolgoztam 
Aszódon, az akkor még a kastélyban működő általános iskolá-
ban. Később a katonaság miatt meg kellett szakítanom a főis-
kolai tanulmányaimat, és utána már nem tértem vissza az egri 
főiskolára, mert időközben a tanításban szerzett tapasztalataim 
hatására valami átfordult bennem. Kezdőként rögtön rám bízták 
a problémásabb gyerekeket, azt a csoportot, amit gyakorlott pe-
dagógusok nem vállaltak el. Kiderült, hogy engem azonnal elfo-
gadtak és megszerettek ezek a nehezen kezelhető gyerekek. Ez a 
vezetőségnek is feltűnt, és megkértek, hogy fontoljam meg, hogy 
főiskolát váltok, végezzem el a gyógypedagógiai főiskolát, és rám 
bízzák ezt az osztályt.

Fiatalemberként akár riasztó is lehet az ismeretlent választani 
a biztos út helyett. Nehéz volt meghozni ezt a döntést?
Abból a szempontból igen, hogy szembe kellett menni az elvá-
rásokkal, hiszen értelmiségi szülők gyerekeként, és a tanulmá-
nyaim alapján is fényes jövő várt rám az egri főiskola matemati-
ka-kémia szakán, ahol egyenesen meg is mondták, hogy biztosan 
megbolondultam, hogy ezt feladom és nekiállok újra felvételizni 
egy teljesen más területen.  Mégis kitartottam a döntésem mellett, 
mert éreztem, hogy ezeknek a gyerekeknek szükségük van rám, 
hogy talán nem lesz más, aki felkarolja őket. Végül elvégeztem a 
Bárczy Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolát miközben napi szin-
ten foglalkoztam a gyerekekkel.

Ez nem az a fajta munka, ahol minden előre kiszámítható, 
nyilván adódtak váratlan és gyors megoldást kívánó helyzetek 
is. Hogy történt ez a gyakorlatban?
Eleinte még az alsó és felső tagozat külön működött, de később 
összevonták az osztályokat és így az utolsó 10-15 évben 6-7 osz-
tályt vittem egyszerre. Sokszor nehéz volt fenntartani a csopor-
tot, néhányszor fenyegetett annak a veszélye, hogy a kis létszám 
miatt megszűnik. Később már a váci intézménynek is óraadója 
voltam, ami heti plusz tíz órát jelentett a középsúlyos értelmi fo-
gyatékos gyerekek fejlesztésének területén. Alapelvem, hogy csak 
gyerekközösségben lehet eredményt elérni, így ők is bejártak hoz-
zám egész nap az iskolába. Ez persze szintén nem volt egyszerű, 
mert ezeket az egyemberes, maximális figyelmet igénylő gyere-
keket el kellett fogadtatni a többiekkel. Amikor együtt van több 
korosztályú különféle problémákkal terhelt gyerek és mindegyik 
egyedi törődést igényel, az már valódi kihívás. Mégsem tudtam 
a legreménytelenebbnek tűnő esetben sem azt mondani, hogy 
nem vállalom, mert amikor megláttam a kétségbeesett szülőt, aki 
mindent megtenne a gyerekéért, nem tudtam elutasítani őket.



45 évet eltölteni ilyen körülmények között, minden nap súlyos 
problémákkal szembesülve igazán embert próbáló feladat. 
Biztosan voltak nagyon nehéz pillanatok, mélypontok ez alatt 
az időszak alatt. Mi adott erőt, mi segített ilyenkor tovább-
menni?
Tisztában voltam vele, hogy ezek a problémák mindenhol meg-
vannak, hiszen ez a szakterület nem a legegyszerűbb. Mégis an-
nak idején én választottam, okkal döntöttem így, és tudtam, ha 
feladom, az egész szakmát fel kell adnom, azt pedig semmiképp 
nem akartam. Így bármilyen nagy volt néha a küzdelem, végül 
mindig én győztem. Természetesen a gyerekekkel elért eredmé-
nyek az egyedi sikerek is óriási erőt adtak. A legnagyobb elisme-
rés, amikor volt tanítványaim keresnek meg, vagy örömmel üd-
vözölnek az utcán. Minden kitüntetésnél többet ér, amikor látom 
azt, hogy a munkám nem volt hiába és azok a gyerekek, akiket 
már kisiskolás korukban leírtak, megállják a helyüket az életben. 
Sokan azok közül, akikre azt mondták, hogy semmit sem tud-
nak majd megtanulni, rendes szakmát szereztek és ma szobafes-
tőként, kőművesként, hivatásos sofőrként vagy akár bolti eladó-
ként dolgoznak. Olyan Down-szindrómás tanítványom is volt, 
aki beszélni sem tudott, amikor hozzám került és most pincér 
egy neves budapesti étteremben, de még a közösségi médiában 
is számos követője van. Volt olyan házaspár, aki kizárólag azért 
költözött Aszódra, hogy a súlyos fogyatékossággal küzdő gyer-
meküket hozzám tudják beíratni, mert sehol máshol nem találtak 
elfogadható megoldást. Orvos professzorok kerestek fel többször 
is, hogy megtudják, hogyan érek el ilyen kiváló eredményeket a 
gyerekekkel. 

Milyen titok lehet az, amelyre a legnevesebb szakemberek is 
kíváncsiak?
A titok sokszor látszólag a világ legegyszerűbb dolga, amit még-
sem mindig sikerül alkalmazni. Őszinte szeretettel, érdeklődéssel 
kell fordulni a gyerekek felé, mert ők azonnal megérzik a szeretet 
jelenlétét, de a hiányát is. Csak azt a személyt tudják tisztelni és 
elfogadni, aki így viszonyul hozzájuk. Ez nem azt jelenti, hogy 
nem vagyok szigorú, vagy nem szidom le őket adott esetben, de 
fontos, hogy olyankor is éreztessem velük, hogy ez is értük tör-
ténik és a szeretetem töretlen az irányukba. Azért tudtam ered-
ményeket elérni náluk, mert ők úgy viszonozták a törődést, hogy 
szinte a kedvemért tanultak. A képességek kibontakoztatásában 
és fejlesztésében óriási szerepet játszik a pedagógus személye, a 
közte és a gyerekek között kialakult kapcsolat, ami egyben egyfaj-
ta bizalmi viszony. Alapvető az is, hogy a gyerekeknek szeretniük 
kell iskolába járni, máshogy nem működik a dolog. 

Gyakori probléma, amikor a sajátos nevelési igényű gyerekek az 
iskolakezdésnél normál osztályokba kerülnek, ahol folyamatosan 
csak problémát jelentenek, kiközösítik őket, és azonnal kialakul 
bennük egy tiltakozás, ellenszenv az iskola irányába. Először meg 
kell szerettetni velük az iskolát, és utána lehet csak a tanulással fog-
lalkozni, ami szintén nagy rugalmasságot igényel. Itt különösen 
igaz, hogy a gyerekek teljesen különböző adottságokkal, képessé-
gekkel rendelkeznek, és ennek megfelelően kell értékelni őket. 

Mennyire folyik össze a magánélet és a hivatás? Gyakran elő-
fordult, hogy iskolán kívül is megkerestek mindenféle problé-
mával?
A mai napig rendszeresen keresnek a legkülönbözőbb időpontok-
ban. Ha például nem bírnak otthon a gyerekkel, rögtön hozzám 
fordulnak, hogy csináljak valamit, mert rám hallgat. Nem egy-
szer még a szülők közötti konfliktusokat is elsimítottam. Sokszor 
szerveztem különféle programokat a gyerekeknek, elvittem őket 
a Tiszához, horgásztunk, főztünk, fürödtünk. Ezek a kötetlen kö-
zös élmények is hozzájárultak a fejlődésükhöz.

Milyen szerepe van a családnak a gyerekek eredményességének 
és későbbi boldogulásának szempontjából?
Rengeteg. Az az ideális, ha a pedagógus és a szülő képes együtt-
működni, és szerencsére ez sok esetben megvalósult az elmúlt 
évek során. Sajnos azonban az is gyakori, amikor a szülő nem se-
gítő, hanem inkább hátráltató tényező a gyerek fejlődésében. A 
nagyon rossz családi hátterű gyerekek esetében az is problémát 
jelent, hogy egyrészről nekem is meg akarnak felelni, másrész-
ről otthon teljesen másfajta elvárásokat kell követniük, aminek a 
hatására egyfajta identitászavar alakul ki bennük. A hétvégéktől 
mindig féltem, mert amit felépítettem egész héten az otthon két 
nap alatt teljesen leomlott, és hétfőn kezdhettem mindent elöl-
ről. Ilyenkor meg kell érteni, hogy a gyerek bajban van, és egy 
olyan egyensúlyra törekedni, amellyel enyhíthető ez az állapot. A 
szülői példa sem elhanyagolható, amelyik szülő dolgozik, annak 
a gyereke is nagy valószínűséggel dolgozni fog akármilyen ered-
ménnyel végzi is el az iskolát, mert ezt látta, mert ez lesz a minta a 
számára, de persze ennek az ellenkezője is igaz.

Hogy tudja az ember megőrizni magát, a lelkét, a józan eszét, 
az erejét ebben a küzdelemben, és közben megtartani a saját 
értékrendjét?
Én pedagóguscsaládban nőttem fel, születésemtől ez vett körül, 
édesanyám a tanítás mellett tudományos munkát végzett, publi-
kált, gyerekként én is benne voltam néhány kísérleti csoportban. 
Mindkét szülőm valódi minta, követendő példa volt számomra. 
Mindig úgy éreztem, hogy elsősorban miattuk nem engedhetem 
meg magamnak, hogy gyengének mutatkozzak. Nem azért, mert 
számonkértek, hanem a példamutatásuk, a sziklaszilárd hitük 
miatt. A pedagógia tudományát sem a főiskolán sajátítottam el, 
hanem itthon. A szüleimnek köszönhetően sok mindent meg-
tanultam, ami nem található a tankönyvekben. A tőlük kapott 
útravaló a mai napig kiapadhatatlan forrás, és én nagyon hálás 
vagyok ezért nekik.

Köszönöm, hogy megosztottad velünk a gondolataidat 
Zádori Mónika

riport
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Hagyó Dénes tanár úr gyógypedagógusként 45 éven 

keresztül foglalkozott sajátos nevelési igényű gyere-

kekkel a Csengey Gusztáv Általános Iskolában. Az 

aszódi tanítás mellett tíz éven át a domonyi általános 

iskolában is gyógypedagógiai feladatokat látott el. 

Kiváló pedagógusi munkájáért 1991-ben miniszteri 

dicséretben részesült, 2020-ban megkapta az Emberi 

Erőforrások Minisztériuma által kiadott emlékérmet 

és ugyancsak 2020-ban Aszód Város Önkormányzata  

Koren István-díjjal ismerte el munkásságát.



A SÓ EREJE
CSENDESNAP AZ EGA-BAN

„Ti vagytok a föld sója” – címmel csendes-
napot szerveztünk az aszódi evangélikus 
intézményben. Hosszú idő után nyílt lehető-
ség arra, hogy a tanulók órai kereteken kívül 
tölthessenek el a szabadban egy közösségépí-
tő délelőttöt. Az alkalmon az iskola összes 
diákja részt vett. Istentisztelettel kezdődött 
a nap, amelyen az iskolalelkész, Sághy Kata 
egy rendhagyó kísérlettel keltette fel a diákok 
érdeklődését. A kísérletben az igehallgatók 
megfigyelhették, hogyan változtatja meg kör-
nyezetét egy kis adag só is. Ezt a gondolatot 
járták végig az osztályok. Voltak, akik aka-
dályverseny keretében tapasztalhatták meg, 
hogy ők miben járulhatnak hozzá a közösség 
erejéhez, mások interaktív városi barango-
lás közben, vagy közös alkotásban válhattak 
osztályközösségük sójává. A programokat az 
osztályfőnökök vezetésével járhatták végig 
a diákok. A nap zárásaként a 11. évfolyamos 
fiúk segítségével 6 méter magas, színes szala-
gokkal és a résztvevők gondolataival díszített 
májusfát állítottunk. 

Valentínyi Erzsébet tanár,  
evangélikus lelkész

S Z AVA L ÓV E R SE N Y  
R E N DHAG YÓ  
MÓD ON 
A Z E VA NG É L I K U S  
Á LTA L Á NO S I SKOL Á BA N
Az Iskola Éves Munkaterve alapján a  
március 17-re tervezett versenyünket, 
amely eddig minden évben a költészet 
napja alkalmából rendezett városi szava-
lóversenyt előzte meg, az elrendelt tanter-
men kívüli oktatás miatt el kellett halasz-
tanunk.
Ennek ellenére tanulóink, tanítóink a di-
gitális oktatást támogató  Microsoft Team 
alkalmazáson  keresztül lelkesen készültek 
a választott versek értelmezésére, kifejező 
előadására. Így május 10-én, újra az iskola 
falai között az elődöntőben 8 osztályban, 
közel 100 tanuló mondta el a megtanult 
versét, amelyet tanítóik és osztálytársaik 
értékeltek és osztályonként 2-2 szavalót 
választottak ki a döntőbe. Összesen 16 kis-
diák jutott tovább az evangélikus általános 
iskola szavalóversenyének döntőjébe. 
2021. május 12-én, a negyedik órában a 
hagyományoktól eltérően,  online formá-
ban is megvalósítottuk a döntőt. Két hely-
színen zajlottak az események: a gimnázi-
um dísztermében és az osztálytermekben. 

A versenyzők a zsűri jelenlétében, a jár-
ványügyi szabályok betartásával élmény-
szerűen, színvonalas szavalatokkal örven-
deztették meg a közönséget. Társaik az 
osztálytermeikben láthatták a közvetítést, 
ahonnan szurkolhattak, valamint szavaz-
hattak a közönségdíjra. A szavazás meg-
könnyítése érdekében minden szavaló egy 
keresztény jelképet viselt magán. Amíg 
a zsűri meghozta döntését, addig Varga 
Bendegúz 1.a osztályos szavalata hangzott 
el és a 4. b osztályos lányok: Major Rebeka, 
Rakonczai Lilla, Ritecz Nóra foglalkoztat-
ták az iskolatársaikat közös versmondás-
sal és quiz feladatokkal.
 
A zsűri: Veizer Valéria intézményvezető, 
dr. Roncz Béla címzetes igazgató, Sághy 
Kata iskolalelkész, Lőrincz Csaba evan-
gélikus lelkész és Pongó Csilla katolikus 
hitoktató  a következő versenyzőket találta 
a legjobbaknak:
I. hely     Répási Johanna 2.b
II. hely   Tóth Daniéla 4.b
III. hely  Gerhát Emese 1.b
 

A közönségdíj átadására 2021. május 17-én 
a hétfői áhítat után került sor az evangé-
likus templomban. Minden tanuló, tanító 
legfeljebb 3 szavalóra szavazhatott, olya-
nokra akik nem a saját osztálytársaik. 

Közönségdíjasok:
Somlai Benett 1.a és Csúri Zselyke 4.b
 

A szavalók, felkészítő tanítóik egy em-
léklapot, a helyezettek, különdíjasok okle-
velet és értékes mesekönyveket, tárgyakat 
kaptak. Köszönjük a zsűri és a felkészítő 
tanítók munkáját, valamint a színvonalas 
online közvetítést Sághy Balázs Boldizsár 
7.a osztályos tanulónak, a beszámolót és a 
fotókat Rácz Zoltán tanár úrnak.

Erős vár a mi Istenünk!
Remenár Mária tanító,  

a szavalóverseny szervezője

További információk az  
eseményekkel kapcsolatban az  
aszódi evangélikus gimnázium  

információs oldalán:

Fotók: Dr. Roncz Béla és Rácz Zoltán
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https://www.facebook.com/EGA-Inf%C3%B3-Az-asz%C3%B3di-evang%C3%A9likus-gimn%C3%A1zium-hivatalos-inform%C3%A1ci%C3%B3s-oldala-103995377818765


A VSzC Petőfi Sándor Műszaki Technikum, Gimnázium és Kollégium
kollégákat keres az alábbi munkakörökre szeptemberi munkakezdéssel:

• testnevelő,
• (szakmai) informatika tanár,
• biológia-kémia tanár.

Továbbá keresünk fűtő-karbantartót (épületgépészeti ismeretekkel).

A jelentkezéseket az Aszód, Hatvani út 3. vagy az iskolatitkar@petofi-aszod.hu  
e-mail címre várjuk. További információ kérhető a  28/400-006 telefonszámon.

Hírek a PSG-ből
A 2020/21-es tanév kevés alkalmat adott pedagógusainknak és diákjainknak a személyes találko-
zásra, a megszokott ünnepeinket, hagyományainkat sem tudtuk az eddigi gyakorlatnak megfele-
lően megtartani. Ennek ellenére számos ötlet született arra, hogyan tehetnénk mégis emlékeze-
tessé végzős tanulóink számára a ballagást, amely idén csak online formában valósulhatott meg. 
Ezt a megoldást ugyan a kényszer szülte, mégis nagy élményt jelentett minden résztvevő számára, 
mert túl azon, hogy lelkesen készültek az eseményre, az elkészült műsort mindannyian örök em-
lékként őrizhetik és megoszthatják hozzátartozóikkal, barátaikkal, távol élő rokonaikkal is, akik 
egy hagyományos ballagási ünnepségen talán nem is tudtak volna részt venni.

Az Öregdiákok Baráti Egyesülete által alapított Petőfi Aranyjelvényt minden évben az évfolyam 
két legkiválóbb diákja kapja. Ez a legmagasabb szintű erkölcsi elismerés. Tóth László öregdiák, 
ötvös-grafikus munkáját, adományát idén Szilágyi Benjámin 12.A (francia tagozat) és Nyitrai 
Dániel 12.E (gépészet) érdemelte ki. Mindketten példamutató szorgalmú és magatartású diákok.

A szakképzésben kiemelkedő tanulóink az Ezüst Érmét kapják. Idén jutalmazott diákjaink: Blau-
bacher Dániel gépgyártástechológiai technikus, Katók Kevin szoftverfejlesztő és Djácsuk Iván 
elektronikai technikus.
Az online oktatásban is voltak kiemelkedő sikereink: Ágazati és ágazaton belüli specializáció 
szakmai érettségi vizsgatárgyak versenye ( ÁSZÉV) II. fordulójába bejutott Barna Sándor 12.E 
osztályos tanulónk. 

Az Egyetemközi Francia Központ által meghirdetett francia nyelvű fogalmazási versenyen díjban 
részesült Deák Mercédesz Sztella.
Az oktatás jelenléti formában folyik május 10-től. Közben zajlanak az érettségi és a szakmai vizs-
gák is. Továbbá iskolánkat kiválasztották, hogy az Országos Kompetenciamérés kiegészítő méré-
sén vegyen részt. Idén szóbeli vizsgák a járványügyi helyzet miatt nem lesznek, tanulóink írásban, 
illetve a szakmai képzésben résztvevők gyakorlaton adnak számot a tudásukról. Valamennyi vizs-
gázónknak eredményes vizsgát kívánok! A többi diákunknak és kollégáimnak pedig eredményes 
tanévet, jó egészséget kívánok.

Holló Krisztina
igazgató
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12ASZÓDI TÜKÖR

A MŰVÉSZET AZ ÉLTETŐNK…
„...VOLT VALAMI, AMI MEGVÉDTE AZ EMBERT AZ ÉRZELMEK VIHARAIBAN, ÉS EZ A VALAMI MINDENKI SZÁMÁRA 
HOZZÁFÉRHETŐ VOLT. EZ VOLT A MŰVÉSZET, A KÖLTÉSZET, A DAL, A MUZSIKA. AZÉRT SZÜLETETT MEG, HOGY 
FELOLDJA A SZORONGÁST, KIMONDJA A BÁNATOT, MEGFOGALMAZZA A GYÁSZT, AZÉRT IS, HOGY KIKIÁLTSA AZ 
ÖRÖMÖT, A BOLDOGSÁGOT, A SZERELMET, A BÜSZKE DACOT, A „CSAK AZÉRT IS”-T. MERT A DAL SZÜKSÉGLETBŐL 
SZÜLETETT; AZ EMBERI LÉLEK EGÉSZSÉGÉNEK BIZTOSÍTÉKA. NEM MŰSOR, NEM SZÓRAKOZÁS VAGY SZÓRAKOZ- 
TATÁS, HANEM EMBERI IGÉNY, KENYÉR A LÉLEK ÉHSÉGÉRE.”                                                                         

(Andrásfalvy Bertalan)

Felvetődhet a kérdés, hogy a karantén rend-
kívüli helyzetében hogyan valósulhat meg az 
ismeret- és élményátadás, illetve lehet-e egy-
általán „művészeteket művelni”? 
Rengeteg öröm rejlik a digitális oktatásban 
is. Kinyílik egy másik világ, melyet hatalmas 
kíváncsisággal vettek birtokba a tanulók, a 
szülők és a pedagógusok, digitális zenei kul-
túrájuk kollektív fejlesztéseként. Diákjaink 
rendkívül lelkesek, nagyon élvezik az újsze-
rű feladatokat, hogy online szerepelhetnek, 
képzeletbeli színpadra kerülhetnek családi 
körben, és akár kedvenc háziállatuk közre-
működésével bontakozhatnak ki művészileg. 
Tanáraink pedig a növendékek közreműködé-
sével sajátítják el, adják át a digitális világban 
rejlő tanulási lehetőségeket. Ezzel egyidőben 
a szülők is részeseivé válnak a nevelő-oktató 
munkának, egyes családoknál hétvégi prog-
ramnak számít a növendék néptánc, illetve 
társastánc feladatainak elsajátítása.
Arra, hogy a művészeteket lehet sikeresen 
művelni a karantén időszaka alatt is, jó pél-
daként szolgálnak iskolánk növendékeinek, és 
felkészítő tanárainak ezen időszak alatt szüle-
tett szakmai eredményei:

Kiss Réka növendékünk a VII. Országos Biha-
ri János Hegedű- és Vonós Kamarazenei Fesz-
tiválon Kiemelt arany minősítést ért el. Felké-
szítő tanára: Kovácsné Hutai Ágnes, zongorán 
kísért: Vargáné Tari Aranka. 
 

Samu Barbara növendékünk a VII. Országos 
Bihari János Hegedű- és Vonós Kamarazenei 
Fesztiválon Ezüst minősítést ért el. Felkészí-
tő tanára: Nagyné Kánya Andrea, zongorán  
kísért: Rippert Péter. 
 

Az I. Nemzetközi „Zongoramesék” Zongora- 
versenyen I. korcsoportban Gera Flóra Eliza, 
III. korcsoportban Varjú Botond Kiemelt 
Arany Díjat kaptak. Felkészítő tanáruk  
Dr. Magyari Zita Ida Tanári Különdíjban 
részesült. IV. korcsoportban Pölös-Marton 
Gergely István „Zongoramese Csillaga”  

Különdíjat kapott. Felkészítő tanára Bagi  
Annamária Tanári Különdíjban részesült. 
A Kiss Zenede AMI „KISS Zeneszerzők” re-
gionális zeneszerzés versenyén az I. korcso-
portban Gera Flóra Eliza I. helyezést, a II. 
korcsoportban Varjú Botond I. helyezést ért 
el. Felkészítő tanáruk: Dr. Magyari Zita Ida  
Tanári Különdíjban részesült. 
A III. korcsoportban Pölös-Marton Gergely 
István II. helyezést ért el. Felkészítő tanára: 
Bagi Annamária. 

A II. Országos „A kis zeneszerző” versenyen 
Gera Flóra Eliza I. korcsoportban Kiemelt 1. 
díjat nyert, felkészítő tanár: Dr. Magyari Zita 
Ida. Pölös-Marton Gergely István II. korcso-
portban 1. díjat nyert, felkészítő tanár: Bagi 
Annamária. Varjú Botond II. korcsoportban 
2. díjat nyert, felkészítő tanár: Dr. Magyari 
Zita Ida.
 
Az Országos Gyermekmentő Szolgálat Bizton- 
ságos Internetnap „Az internet hőse” rajz-
pályázatán a középiskolások kategóriájában  
Fercsik Nikolett 7. díjat kapott. Felkészítő  
tanára: Rehák Julianna Mária. 
Juhász Dóra a Fővárosi Szabó Ervin könyvtár 
Lőrinci Nagykönyvtár Versillusztrációs rajz-
pályázatán, felső tagozatosok kategóriában, 
Móra Ferenc: A télapó haragja című műre  
készült rajza 1 díjas lett.
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2021. JÚNIUS 12. | 1600 - 1900 óra között

Levendulaszüret 

1600 Megnyitó
         Gryllus Vilmos gyermekkoncertje

1730 PAMI növendékeinek és tanárainak 
előadása

Fabatka Porta népi játszóház
Kézműves foglalkozások, kézműves portékák
Szabadtéri Levendula Galéria:
• Hozott levendulás receptek
• Levendulához kapcsolódó rajzok

Felhívás
Hozz magaddal egy jól bevált levendulás receptet!
           Hozz magaddal egy levendulával kapcsolatos rajzot!
                       Vegyél fel levendula színű ruhadarabot!

Aszód, Szent István tér

A rendezvény a hatályos járványügyi  
előírások betartásával látogatható.

A rendezvény a Podmaniczky Júlia Nőegylettel együttműködésben valósul meg!

Tel.: +36 28 400-606
E-mail: kultura@aszod.hu

Rehák Julianna Mária képzőművészet tanár-
nő növendékei a karácsonyi ünnepek alatt 
és a betegek világnapja alkalmából számos  
képeslappal kedveskedtek a Pest Megyei Flór 
Ferenc Kórház betegeinek.

Nagy Zsombor növendékünk felvételt nyert 
népzene szakra a Váci Bartók-Pikéthy Ze-
neművészeti Szakgimnáziumba. Felkészítő 
tanárai: Bencze Mátyás és Hegedüsné Csák 
Mónika. 54 növendékünk tesz alapvizsgát, 
ebből, 36 zeneművészeti, 10 táncművészeti, 
ill. 8 képzőművészeti ágon. 3 növendékünk 
12 év tanulmány után hangszeres záróvizsgát 

tesz. Végzett növendékeink továbbra is közös-
ségünk aktív tagjai maradnak, visszajárnak a 
zenekarokba, néptáncegyüttesekbe.

Tehetséggondozó népdaléneklési, szolfézs, 
képzőművészeti versenyeink mellett összmű-
vészeti ősbemutató is született, Papp Lajos:  
A kővágó című zongoraciklusa került bemu-
tatásra a zongora tanszak előadásában, tánc- 
és drámapedagógiai elemekkel, animációval, 
díszlettel gazdagítva. 
A fuvola, a cselló, a harmonika tanszak nö-
vendékei és az Ega tagozat Prücsök néptánc 
csoportja online is bemutatkozott.

A Podmaniczky AMI szimfonikus zeneka-
ra Sári Szabolcs átiratában „A csitári hegyek 
alatt” című feldolgozása jelent meg mp4 for-
mátumban Kovács Gergely hangtechnikus 
közreműködésével. Zenekaros növendékeink, 
a járványügyi szabályok betartása mellett, hi-
hetetlen energiával gyakoroltak a mű megva-
lósításának érdekében. 
Aszód Város Díszpolgára elismerésben ré-
szesült posztumusz Rónai Lajos (1953-2019) 
zenetanár, népzenei előadó, a Podmaniczky 
Alapfokú Művészeti Iskola korábbi igazgatója.
Rajczi János a Podmaniczky AMI képzőmű-
vész tanára a Fótinfó fotópályázaton Lovaste-
rápia a Somlyón című fotójával közönségsza-
vazat alapján 3. helyezést ért el. 
A MagyarJazz.hu olvasói szavazó listája alap-
ján Szaniszló Richárd ütőtanárunk lett az év 
vibrafonosa.

Bízunk benne, hogy most, a művészetek szá-
mára közönség nélküli „ínséges” idők lassan 
véget érnek, megnyithatjuk koncertterme-
inket, műhelyeinket és a növendékeinkben 
rejlő értékeket kiváló pedagógusainkkal még 
nagyobb sikerrel és eredménnyel hozhatjuk 
felszínre. 

Dr. Magyari Zita Ida 
a Podmaniczky Alapfokú Művészeti Iskola  

intézményvezetője



GREE KLÍMA 
10 ÉV GARANCIÁVAL 188900 Ft-tól!
Otthonfelújítási támogatással FÉLÁRON! 

VÁROM HÍVÁSÁT: 06 (30) 534-4632

APRÓHIRDETÉS

Aszód Város Önkormányzata és az Aszódi Integrált Kulturális Intézmény 
közös szurkolásra hív mindenkit, akik szeretik a focit, szeretnek társaságban 
meccseket nézni és szeretnének a magyar válogatottnak erőt adni egy közös 
szurkolás alkalmával. A mérkőzéseket a volt Tiszti Klub fedett kerthelyiségé-
ben HD minőségben, 3 x 2 méteres vászonra vetítve fogjuk közvetíteni.

Terveink szerint, amennyiben az időjárás engedi, a következő mérkőzéseket  
bizonyosan közvetítjük:

•• 2021. június 11-13. péntek-vasárnap, a nyitó hétvégén minden mérkőzést.
•• A magyar válogatott összes mérkőzését  

(június 15. 1800; június 19. 1500; június 23. 2100; ...)
•• Az elődöntőket és a döntőt.

Amennyiben érdeklődés és igény mutatkozik, minden mérkőzésnap 18 és 21 órakor 
kezdődő meccseit is közvetíteni fogjuk.  A közvetítések ideje alatt csapolt sörrel 
állunk a szurkolók rendelkezésére és egy válogatott étlapon ételek is rendelhetők 
lesznek. A közvetítésekkel kapcsolatos aktualitásokat az Aszódi Integrált  
Kulturális Intézmény honlapján, a kulturaaszod.hu oldalon olvashatnak.

Indul a foci EB! – Szurkoljunk együtt!Indul a foci EB! – Szurkoljunk együtt!

Találkozzunk a Tisztiben!  Találkozzunk a Tisztiben!  
Hajrá Magyarország!Hajrá Magyarország!

https://delego.hu/


INGATLANIRODA
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Aszód
Szabadság tér 5.

Veresegyház Gödöllő

Erdőker tesSzadaŐrbottyán

Aszód Vác

Fót

GALGAMENTE

Megnyílt 
új irodánk 

Aszód főterén

Galgamente központjában, Aszód főterén megnyitottuk 
új irodánkat!

Eladó, kiadó, új építésű és hasznàlt 

ingatlanok 

Helyismerettel rendelkező 
szakképzett munkatársaink várják 

Önöket új irodánkban!

Fordu l j o n ho z z ánk b i z a l ommal

      A térségben o t thon vagyunk!

Közvetítése (adás,vétel,csere)

Jogi közreműködés

Ingyenes pénzügyi (hitel- csok) ügyintézés

Bemutató videó és légi felvételek készítése

További irodáink:

Veresegyház, Kálvin tér 6.

Ferenczné Éva
Referens

Nyitva: Hétfő-Kedd: 9-17h
Csütörtök-Péntek: 9-17h

Szerdán és hétvégén is, telefonos egyeztetés 
alapján tudjuk fogadni ügyfeleinket.

Jelencsik Zsuzsa 
masszőr

Helyszín egyeztetése után, igény szerint  
házhoz is megyek! 

Telefon: 06 (20) 980-5778
Szeretettel várom az érdeklődőket masszázsra!

Masszázs, köpölyözés
Serkenti a kezelt területen a vér- és nyirokkeringést.

A szervezet védelmi rendszere, ellenálló képessége erősödik.
Hatékony stresszoldó, hozzájárul az alvásproblémák rendezéséhez.
A kóros izomfeszülések, a túlterhelés, helytelen testtartás miatti  

izomgörcsök oldódnak, a merevség és fájdalmak enyhülnek.
A derék-, nyak- és hátfájdalmak csökkennnek vagy megszűnnek.

https://luxhazak.hu/
http://aszodiallatorvos.hu/


június 26.2021.

Aszód, Petőfi Múzeum (Szontágh lépcső)
16.30  Megnyitó - Dr. Pénzes Tiborc Szabolcs polgármester köszöntője
 Well Brass rézfúvós zenekar koncertje
17.30  Csihány csípte mesék Csernik Szende, székely lábbábos
18.30 Szaniszló Richárd – Bögöthy Ádám vibrafon – bőgő duó
19.30 Apa és Fia – Ladócsy László és Ladócsy Márk festőművészek  
 kiállításának megnyitója
 megnyitja: Dr. Bartók János, művészet-barát
 rendezte: Asztalos Tamás, AIKI munkatársa
20.00 BABinda Kompánia: Három kívánság – óriásbábos produkció
20.30 Szentivánéji vigasság – rituális tüzes játékok
22.00 Táncház a Pachert András és Fiai zenekarral (A táncházat vezeti: Matkovics Katalin)

16.00  PAMI Kreatív rézsűműhely - Rajczi János művésztanár vezetésével
16.00-20.00 Mesterségbemutatók: 
kovács, vesszőfonó, kötélverő, gyertyamártó és  
mézeskalácskészítő mesterségek, 
„Malomtól a kemencéig” – népi játszóudvar

Rendhagyó tárlatvezetés a Múzeumban 
(amely a múzeum bejáratától indul 18.30-kor és 20.30-kor)

16.00-23.00 Gasztro terasz a Bigfoot Sörfőzde kínálatával

Telefon: +36 28 400-606  |  E-mail: kultura@aszod.hu
A rendezvény a hatályos járványügyi előírások betartásával látogatható. Változtatás jogát fenntartjuk.

Egyéjszakás kaland – hogy minél több kulturális élmény szülessen!


